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Bilag 8 Brandteknisk byggesagsbehandling  
 
I dette notat beskrives, hvem der forestår den brandtekniske byggesagsbehandling i dag i Horsens og 
Hedensted kommuner.  
Herudover beskrives, hvorledes samarbejdet skal foregå mellem Horsens Hedensted Beredskab I/S og 
kommunerne fra 2016. 
 
Brandteknisk byggesagsbehandling i 2015 
Horsens Kommune: 
I 2009 overførte man budget til den brandtekniske sagsbehandling fra Byggesagsafdelingen til Brand og 
Redning. Der blev overført budget svarende til en stilling. 
 
I Horsens Kommune bistår Brand og Redning således Horsens Kommunes Byggesagsafdeling i sager 
med brandtekniske problemstillinger. 
 
Hedensted Kommune: 
I Hedensted Kommune hjælper Brandmyndigheden Hedensted Kommunes byggesagsafdeling i 
byggesager omfattet af beredskabsloven og byggeloven. 
 
Der er ikke overført budget til Brandmyndigheden i Hedensted Kommune til løsning af brandtekniske 
opgaver. Der sendes heller ikke regning fra Brandmyndigheden til Byggesagsafdelingen for løsning 
brandtekniske opgaver. Den brandtekniske sagsbehandling udføres inden for budgettet til 
beredskabsområdet i Hedensted Kommune 
 
Det vurderes af Beredskabschef Peter Bruun, at Brandmyndigheden i Hedensted hjælper Hedensteds 
byggesagsafdeling i gennemsnit 10 timer pr. uge. 
 
Brandteknisk byggesagsbehandling i 2016 
I 2016 vil Horsens Hedensted Beredskab I/S bistå Horsens og Hedensted kommuner med den 
brandtekniske byggesagsbehandling. 
 
Hedensted og Horsens er begge attraktive erhvervskommuner der lægger vægt på en god, hurtig og 
stærk faglig betjening af erhvervslivet og borgere i forhold til byggesagsbehandling. 
 
Dette kræver også efter 1. januar 2016 en stærk koordinering mellem ”Horsens-Hedensted 
beredskab I/S” og de to kommunernes byggesagsafdelinger.  
 
Der lægges derfor vægt på, at der etableres faste strukturer i form af eksempelvis møder, træffetider på 
rådhusene etc. Der understøtter et tæt lokalt samarbejde. 
 
Samtidig lægger kommunerne vægt på, at der fortsat arbejdes serviceorienteret i betjeningen 
af erhvervsliv og borgere.  
 
Det vurderes, at Horsens Hedensted Beredskab I/S vil hjælpe Horsens og Hedensted kommuner med 
den brandtekniske byggesagsbehandling, svarende til ca. 1,2 medarbejder årligt. 
 
Der vil i løbet af 2016 blive udarbejdet en nærmere aftale mellem Horsens Hedensted Beredskab I/S og 

Horsens og Hedensted kommuner om det brandtekniske byggesags samarbejde. 
 
Såfremt der gennemføres ny lovgivning, der medføre at den brandtekniske byggesagsbehandling skal 
udføres på anden vis skal aftalen tages op til drøftelse/genforhandling.  
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